תארי11/06/2013 :
ת .עברי :ג' תמוז תשע"ג

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 20130008
בתארי 02/06/2013 :כ"ד סיו תשע"ג שעה 10:00
נכחו:
חברי!:

מר פר חביב
מר ישראל קנטור

 יו"ר הועדה
 מהנדס העיר

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:$

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

1

בקשה להיתר

20130159

2

בקשה להיתר

20130147

3

עבודות חפירה

20130177

4

עבודות חפירה

20130178

5

בקשה להיתר

20130132

6

בקשה להיתר

20130170

7

עבודות חפירה

20130188

8

עבודות חפירה

20130194

גוש16762 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חלקה114 :
חדשה
מגרש444 :
גוש16763 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חלקה76 :
חדשה
מגרש513 :
גוש16683 :
עבודות חפירה
חלקה65 :
תכ' :ג12185/
גוש16706 :
עבודות חפירה
חלקה113 :
תכ' :ג,14571/
גוש16712 :
בית צמוד קרקע ,
תוספת למבנה קיי חלקה115 :
תכ' :ג6029/
גוש16763 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חלקה87 :
חדשה
מגרש524 :
גוש16658 :
עבודות חפירה
חלקה1 :
תכ' :ג5681/
גוש16681 :
עבודות חפירה
חלקה131 :

9

בקשה להיתר

20130191

10

בקשה להיתר

20130053

11

בקשה להיתר

20130151

גוש16762 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חלקה101 :
חדשה
מגרש431 :
גוש16695 :
מוסדות ציבור
וקהילה  ,בניה חדשה חלקה49 :
מגרש492 :
גוש16708 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,גדר
חלקה63 :

12

בקשה להיתר

20130229

סלילת דרכי

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

גוש16697 :
חלקה53 :
תכ' :ג/בת180/

בעל עניי

כתובת

עמ'

יוסי מועל

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

3

יגאל פינס

רחוב לאה גולדברג
 11כניסה א'$ב',
שכונה :רובע

4

ע.נ.הר עפר בע"מ

רחוב ירושלי ,
שכונה :עפולה עיר

5

ע.נ.הר עפר בע"מ

רחוב יוספטל ,
שכונה :עפולה עיר

6

סבאג נסי מקסי  ,רחוב מרבד
הקסמי  ,שכונה:
סבאג בת שבע בטי
עפולה עיר

7

גלוחובסקי גריגורי ,
גולוחובסקי חנה

רחוב לאה גולדברג
 25כניסה ג', ,
שכונה :רובע

7

בונה מסד הצפו+
בע"מ

רחוב הוז )שניאור
זלמ , (+רחוב
שפרינצק  ,שכונה:

8

ע.נ .הר עפר בע"מ

רחוב בני ישראל ,
שכונה :עפולה עיר

9

שפי -מירי  ,שפי-
רועי  ,נאמ +יעקב

רחוב אסתר
המלכה  38כניסה
א'$ב' ,שכונה :רובע

10

נאות מרגלית

רחוב אורני ,
שכונה :עפולה עיר

11

אילוז שמעו , +אילוז
שמחה

רחוב שד' יצחק
רבי2 +

12

עיריית עפולה

רחוב המלאכה ,
שכונה :עפולה עיר

13

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי167621140444 :

בקשה להיתר20130159 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
יוסי מועל
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
יוס אורית
מהנדס
עבד אלהאדי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 114 :מגרש444 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי א' 1

שימושי:$

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי חד#משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
 #חתימת מודד על סימו %המבנה
 #אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
 #חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
 #התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 #אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט#יס(
 #אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,ממ"ד(
 #אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
 #הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
 #גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי לפינוי פסולת בניה
 #חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 #נסח טאבו עדכני
 #תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 #דיווח על שלביות ביצוע
 #העירייה מודיעה כי אי %תשתיות חשמל במקו,אי %פיתוח ולא קיימות תשתיות
 #אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 #ביצוע תכנית  AS#MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 #אישור מי#נע תאגיד מי וביוב
 #אישור פיקוח עירוני

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 3

המש בקשה להיתר20130159 :

#
#
#
#
#
#

אישור מנהלת הרובע
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
תכנית פיתוח ופתרו %חניה
הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא לנספח
ביצוע תשתיות בהתא לנספח על ידי ועל חשבו %המבקש
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 2

בקשה להיתר20130147 :

תיק בניי167630760513 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
יגאל פינס
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
יוס אורית
מהנדס
עבד אלהאדי רמי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב לאה גולדברג  11כניסה א'&ב' ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 76 :מגרש513 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי א' 1

שימושי:$

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי דו משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
 #חתימת מודד על סימו %המבנה
 #אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
 #חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
 #התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 #אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט#יס(
 #אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,ממ"ד(
 #אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
 #הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
 #גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי לפינוי פסולת בניה
 #חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 4

המש בקשה להיתר20130147 :

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

נסח טאבו עדכני
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
דיווח על שלביות ביצוע
העירייה מודיעה כי אי %תשתיות חשמל במקו,אי %פיתוח ולא קיימות תשתיות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  AS#MADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור מי#נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור מנהלת הרובע
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
תכנית פיתוח ופתרו %חניה
הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא לנספח
ביצוע תשתיות בהתא לנספח על ידי ועל חשבו %המבקש
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 3

עבודות חפירה20130177 :

תיק בניי166830650000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
ע.נ.הר עפר בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב ירושלי , $שכונה :עפולה עיר
גוש 16683 :חלקה65 :

תוכניות:

ג12185/

יעוד:

מגורי
תאור הבקשה:

עבודות חפירה

מהות הבקשה
חיבור חשמל לבניי%
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #אישור עבודות החפירה בתנאי הבאי ובכפו למסמכי הנלווי המהווי הבקשה לביצוע החפירה:
 #הנחיות הבטיחות והתמרור
 #תנאי מיוחדי הכוללי חלק בלתי נפרד להיתר זה
 #אישור חברת חשמל
 #אישור בזק
 #אישור סלקו
 #אישור הוט
 #אישור מקורות
 #אישור רשות העתיקות

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 5

המש עבודות חפירה20130177 :

#
#
#
#
#

אישור משטרת ישראל
אישור גורמי עירייה
מפרט טכני ותנאיו
ערבות בנקאית
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 4

עבודות חפירה20130178 :

תיק בניי167061130000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
ע.נ.הר עפר בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יוספטל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה 113 :מגרש104 :

תוכניות:

ג ,14571/ג ,302/עפ/מק1/14571/

יעוד:

מגורי
תאור הבקשה:

עבודות חפירה

מהות הבקשה
חיבור חשמל לרשת החשמל
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #אישור עבודות החפירה בתנאי הבאי ובכפו למסמכי הנלווי המהווי הבקשה לביצוע החפירה:
 #הנחיות הבטיחות והתמרור
 #תנאי מיוחדי הכוללי חלק בלתי נפרד להיתר זה
 #אישור חברת חשמל
 #אישור בזק
 #אישור סלקו
 #אישור הוט
 #אישור מקורות
 #אישור רשות העתיקות
 #אישור משטרת ישראל
 #אישור גורמי עירייה
 #מפרט טכני ותנאיו
 #ערבות בנקאית
 #אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 6

סעי 5

תיק בניי167121150000 :

בקשה להיתר20130132 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
סבאג נסי מקסי
סבאג בת שבע בטי
עור
בליאבסקי בוריס
מהנדס
סיני עברו%
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב מרבד הקסמי , $שכונה :עפולה עיר
גוש 16712 :חלקה115 :

תוכניות:

ג6029/

יעוד:

מגורי א'

שטח מגרש:

442.00

שימושי:$

בית צמוד קרקע

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
פרגולות
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
 #ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 #חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 #נסח טאבו עדכני
 #תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 #אישור מי#נע תאגיד מי וביוב
 #תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה

סעי 6

בקשה להיתר20130170 :

תיק בניי167630870524 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
גלוחובסקי גריגורי
גולוחובסקי חנה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
ורוניקה קיריאנוב

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 7

המש בקשה להיתר20130170 :

מהנדס
לאוז אסל%
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב לאה גולדברג  25כניסה ג' , ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 87 :מגרש524 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי א' 2

שימושי:$

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי חד משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
 #אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
 #הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
 #גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי לפינוי פסולת בניה
 #חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 #נסח טאבו עדכני
 #תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 #דיווח על שלביות ביצוע
 #העירייה מודיעה כי אי %תשתיות חשמל במקו,אי %פיתוח ולא קיימות תשתיות
 #ביצוע תכנית  AS#MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 #אישור מי#נע תאגיד מי וביוב
 #אישור פיקוח עירוני
 #אישור מנהלת הרובע
 #תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
 #תכנית פיתוח ופתרו %חניה
 #הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא לנספח
 #אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 7

עבודות חפירה20130188 :

תיק בניי166580010000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
בונה מסד הצפו %בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הוז )שניאור זלמ(  ,רחוב שפרינצק  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16658 :חלקה1 :

תוכניות:

ג5681/

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 8

המש עבודות חפירה20130188 :

יעוד:

שטח ציבורי פתוח

שטח מגרש:

848.00

תאור הבקשה:

עבודות חפירה

מהות הבקשה
הכשרת מגרש חניה ועבודות ניקוז
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #אישור עבודות החפירה בתנאי הבאי ובכפו למסמכי הנלווי המהווי הבקשה לביצוע החפירה:
 #הנחיות הבטיחות והתמרור
 #תנאי מיוחדי הכוללי חלק בלתי נפרד להיתר זה
 #אישור חברת חשמל
 #אישור בזק
 #אישור סלקו
 #אישור הוט
 #אישור מקורות
 #אישור רשות העתיקות
 #אישור משטרת ישראל
 #אישור גורמי עירייה
 #מפרט טכני ותנאיו
 #ערבות בנקאית
 #אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 8

עבודות חפירה20130194 :

תיק בניי166811310000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
ע.נ .הר עפר בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב בני ישראל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16681 :חלקה131 :
תאור הבקשה:

עבודות חפירה

מהות הבקשה
חיבור בניי %לרשת החשמל
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #אישור עבודות החפירה בתנאי הבאי ובכפו למסמכי הנלווי המהווי הבקשה לביצוע החפירה:
 #הנחיות הבטיחות והתמרור

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 9

המש עבודות חפירה20130194 :

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

תנאי מיוחדי הכוללי חלק בלתי נפרד להיתר זה
אישור חברת חשמל
אישור בזק
אישור סלקו
אישור הוט
אישור מקורות
אישור רשות העתיקות
אישור משטרת ישראל
אישור גורמי עירייה
מפרט טכני ותנאיו
ערבות בנקאית
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 9

בקשה להיתר20130191 :

תיק בניי167621010431 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שפי 5מירי
שפי 5רועי
נאמ %יעקב
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
יוס אורית
מהנדס
עבד אלהאדי רמי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אסתר המלכה  38כניסה א'&ב' ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 101 :מגרש431 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי א' 1

שימושי:$

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי דו משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
 #חתימת מודד על סימו %המבנה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 10

המש בקשה להיתר20130191 :

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט#יס(
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,ממ"ד(
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי לפינוי פסולת בניה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
דיווח על שלביות ביצוע
העירייה מודיעה כי אי %תשתיות חשמל במקו,אי %פיתוח ולא קיימות תשתיות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  AS#MADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור מי#נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור מנהלת הרובע
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
תכנית פיתוח ופתרו %חניה
הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא לנספח
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 10

בקשה להיתר20130053 :

תיק בניי166950490000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
נאות מרגלית
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
שור פרנק
מהנדס
קרצובניק זלמ%
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אורני , $שכונה :עפולה עיר
גוש 16695 :חלקה 49 :מגרש492 :

תוכניות:

ג11863/

יעוד:

שטח למבני ציבור

שטח מגרש:

3758.00

שימושי:$

מוסדות ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

בניה חדשה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 11

המש בקשה להיתר20130053 :

מהות הבקשה
מעו %יו בעל  3כיתות,מרחב מוג %ומטבח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #אישור תכנית חלוקה
 #ביטול שער יציאה למגרש שכ%
 #הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
 #חתימת מודד על סימו %המבנה
 #אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
 #חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
 #התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 #אישור מכבי אש
 #אישור יוע 5קרקע
 #אישור יוע 5בטיחות
 #אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט#יס(
 #אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,קרקע ופיתוח ,איטו ,חיפויי ,ממ"ד,גז ראדו %במרת(
 #אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
 #חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 #נסח טאבו עדכני
 #הסדרת החניה ע"פ התק %בתאו ע יוע 5התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס הכבישי בעיריה
 #חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 #תכנית פיתוח ,הסדרי גישה ,חניות ,גינו ,%תאורה ,משק תת קרקעי,ניקוז,הסדרי גישה
 #תאו ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
 #אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה
 #אישור תאגיד מי מי#נע
 #אישור פיקוח עירוני
 #אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 #הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
 #אישור פיקוח עירוני
 #ביצוע תכנית  AS#MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 #תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

סעי 11

בקשה להיתר20130151 :

תיק בניי167080630000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אילוז שמעו%
אילוז שמחה
עור
שרמ %אלה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

עמוד 12

המש בקשה להיתר20130151 :

מהנדס
שרמ %אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שד' יצחק רבי 2
גוש 16708 :חלקה63 :

שימושי:$

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

גדר

מהות הבקשה
גדר
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 #חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
 #ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 #חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 #נסח טאבו עדכני
 #תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 #תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
 #הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע

סעי 12

בקשה להיתר20130229 :

תיק בניי166970530000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008תארי02/06/2013 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית עפולה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב המלאכה  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16697 :חלקה53 :

תוכניות:

ג/בת180/
תאור הבקשה:

סלילת דרכי

מהות הבקשה
סלילה והרחבת רח' המלאכה כולל :הסדרי תנועה,מערכת תאורה וחשמל מדרכות ומתקני דר.
__________________
ישראל קנטור
מהנדס העיר

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130008מיו02/06/2013:

___________________
חביב פר-
יו"ר ועדת משנה

עמוד 13

